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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.
 وسلم و�ارك على نبینا محمد وآله وصحبه أجمعین.الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا 

ل �ــفــإذا تقــرر هــذا انبنــى علیــه قواعــد؛ منهــا: أن " :-رحمــه هللا تعــالى-أمــا �عــد؛ قــال الشــاطبي 
 ."عمل �ان المتبع فیه الهوى �إطالق من غیر التفات إلى األمر أو النهي أو التخییر

 ."فإذا تقرر هذا"�قول: 
 لى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد، وعلى آله وصحبهالحمد هلل رب العالمین، وص

 أجمعین.
، �عنـي: مـا ذ�ـره فـي مـا مضـى فـي أصـل المسـألة، وهـو أن �كـون "إذا تقـرر هـذا"أما �عـد، �قـول: 

ا ، ضـارً�ا �مـ-علیـه الصـالة والسـالم-هوى اإلنسان تبًعا لما ُخلق من أجلـه، ومـا ُأرسـل �ـه رسـوله 
یل إلیه هواه عرض الحائط. إذا تحـرر مـن هـوى الـنفس التـي تـدعوه إلـى مـا �خـالف تهواه نفسه و�م

  شرع هللا و�وافق هوى الشیطان، ینبني على هذا قواعد منها ما ذ�ره.
 ."فهو �اطل �إطالق" طالب:
 ، من أولها."منها أن �ل عمل"�قول: 
لنهـي اات إلـى األمـر أو منها أن �ل عمل �ان المتبع فیه الهوى �إطالق، من غیر التفـ" طالب:

یـه، فـإذا أو التخییر، فهو �اطل �إطالق؛ ألنه ال بد للعمل من حامل �حمل علیـه، وداٍع یـدعو إل
 ."لم �كن لتلبیة الشارع في ذلك مدخل، فلیس إال مقتضى الهوى والشهوة

ق؛ منـاقض لمـا تهـواه الـنفس، أو مضـاد لـه علـى مـا تقـرر فیمـا سـب -جل وعال-نعم؛ ألن مراد هللا 
 وأن �كـون الباعـث هـو اتبـاع ،ألنه قد یتحد الهوى مع مراد الشارع، لكن ینبغـي أن �كـون الملحـوظ

ال الشرع. وما �أتي تبًعا لذلك مما یوافق ما ُجبلت علیه النفس من هوى، هذا لیس له حكم، علـى أ
 هـواه الـنفس�كون هو الباعث. لكن إذا �ان الباعث على ذلك اتباع الشرع، ثـم �عـد ذلـك وافقـه مـا ت

مــن  أو مــا �ســتفید منــه فــي دنیــاه، فمــا یثبــت تبًعــا ال �أخــذ حكــم مــا ُ�فعــل ابتــداء وقصــًدا. ففــرق بــین
لبتــة؛ أ�طــوف �البیــت لكســب الحســنات المرتبــة علــى الطــواف، وال ینظــر فــي ذلــك إلــى شــيء آخــر 

ُرتـب هذا أجره محض وخالص. و�ین من �طوف �البیت للتخفیف، غیـر نـاظر إلـى مـا جـاء أو مـا 
على الطواف من حسنات؛ هذا لیس له شيء، اللهـم إال إذا أظهـر للنـاس أنـه �طـوف هلل، وهـو فـي 
ا الحقیقـة إنمــا �طــوف لمراعــاة الصــحة، فهــذا ُیــذم بهــذا الطــواف، �مــن هــاجر المــرأة یتزوجهــا أو دنیــ

 �صیبها و�ظهر للناس أنه هاجر هلل. 
، مـن تخفیـف، أو مراعـاة لصـحة، أو ُوصـف لكن من أدخل ما تهـواه الـنفس وترغبـه فـي هـذا األمـر

، ثـــم �عـــد ذلـــك قـــال: أطـــوف، بـــدًال مـــن أن أمشـــي �ـــالبراري -الـــذي هـــو المشـــي-علـــى أنـــه عـــالج 
أو أجوب الشوارع طوًال وعرًضا، أطوف وأحصـل علـى األجـر أجـر الطـواف، وال �منـع أن  ،والقفار

 ،وال یـؤثر فـي أصـل العمـل ،نهُ�شرَّك في مثل هذا طلب التخفیف أو طلب الصحة، هذا ال مانع م
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و�ن �ان األجر أقل. ومثله من �صوم، �عني فرق بـین مـن �ضـره الصـیام و�ـین مـن ینفعـه الصـیام 
فـي صــحته و�ــین مـن ال یــؤثر فیــه، الــذي �ضـره الصــیام و�صــوم عرفنــا أنـه لــیس للهــوى أي مــدخل 

، لكـن ینبغـي -عـالجـل و -في صیامه، لیس لهوى نفسه مدخل في صـیامه، و�نمـا �صـوم تعبـًدا هلل 
أن ُیلحـظ أنـه فــي مثـل هــذه الحالـة إذا �ـان یتضــرر �ـه ُ�منــع منـه، وهـو مــع ذلـك مالحــظ لمـا ُرتــب 

 على الصیام من أجر.
 وال ینتفع �ه في صـحته؛ هـذا ال شـك أنـه مالحـظ لمـا ُرتـب علیـه ،والنوع الثاني: من ال یتضرر �ه

 ألنه ال ضرر فیه. ؛من ثواب، وال ُ�منع من أجل الضرر
وأما الصنف الثالث: من نصحه األطباء �الحمیة، وقـال: بـدًال مـن أن أحتمـي بـدون مقابـل أحتمـي 

، ، أسـتفید فـي حـال الصـحة، وأسـتفید األجـر المرتـب علـى الصـیام. نعـما�الصیام، أستفید دنیـا ودیًنـ
 هذا له أجره، لكنه لیس مثل أجر من صام غیر مالحظ لما ینفعه في دنیاه.

لـى إ"إن �ل عمل �ان المتبع فیـه الهـوى �ـإطالق، مـن غیـر التفـات ولذا �قول:  فالمسألة مراتب،
، �عنــي: �ــأتي إلــى المطــاف و�طــوف مــن أجــل األمــر أو النهــي أو التخییــر، فهــو �اطــل �ــإطالق"

ما ُرتب علـى الطـواف مـن ثـواب. ومـع األسـف أن مثـل هـذه التخفیف، ولم �ستحضر أدنى شيء م
ات علیها ثیاب ر�اض، تر�نجـ عني یوجد، ومع األسف أننا وجدنا نساءً المواطن ُتتخذ لهذا األمر، �

وجــاءت إلــى المطــاف تطــوف! علیهــا العبــاءة فــوق ذلــك، لكــن األمــر واضــح. هــذه  ،و�نــادر جــري 
 جاءت للطواف ترجو ما عنـد هللا؟ النیـات ومـا فـي القلـوب ال �علمهـا إال عـالم الغیـوب، لكـن هنـاك

�عـض النیـات. أقـول: هنـاك قـرائن تـدل علـى المطلـوب، �عنـي قرائن تدل علـى �عـض المنطو�ـات و 
ما لبست هذه الثیاب إال من أجل الر�اضة، ثیاب ر�اضة هي، واألصـل أن المـرأة ال دخـل لهـا فـي 
هذا الباب ولیست من أهله، �عني الر�اضة. فكیـف ُتتخـذ هـذه العبـادة المحضـة وسـیلة لتحقیـق هـذا 

 األمر المذموم؟! �هللا المستعان. 
لــذي �عمــل هــذه األعمــال غیــر ملتفــت إلــى األمــر أو النهــي أو التخییــر، غیــر ملتفــت إلــى الحكــم ا

یـه عل -ذا العمـل هلل واتباًعـا لسـنة نبیـهالشرعي التكلیفي؛ هذا عملـه �اطـل، و�ن أظهـر أنـه یـزاول هـ
  وحقیقة أمره خالف ذلك؛ فال شك أنه مذموم وآثم بهذا العمل. -الصالة والسالم

  ."لم �كن لتلبیة الشارع... فإذا" طالب:
 نعم، نعم.

 ..... طالب:
 �اعث غیر هذا؟  ه، لكن ما فینعم

 .....  طالب:
 هو إلى أن حسن النیة مذموم، لكن إذا تعدلت النیة وحسنت ُ�مدح على ذلك.

 .....  طالب:
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 .اال ال، هذا النوع الثاني الذي جمع بینهم
ا �ـان مدخل، فلیس إال مقتضى الهـوى والشـهوة، ومـ"فإذا لم �كن لتلبیة الشارع في ذلك  طالب:

الئل كذلك فهو �اطل �إطالق؛ ألنه خالف الحق �إطالق، فهذا العمل �اطل �إطالق �مقتضـى الـد
اؤه، إنك في زمان �ثیر فقه«في الموطأ:  -رضي هللا عنه-المتقدمة، وتأمل حدیث ابن مسعود 

طیلـون ه، قلیل مـن �سـأل، �ثیـر مـن �عطـي، �قلیل قراؤه، ُتحفظ فیه حدود القرآن، وُتضیع حروف
ون أعمالهم قبل...  ."»فیه الصالة و�قصرون فیه الخطبة، ُیَبدُّ

 ."»َیْبَدُءون «"
ون «"طالب: أحسن هللا إلیك، في آخر ضبطها:   ؟"»ُیَبدُّ

 ."»َیْبَدُءون أعمالهم قبل أهوائهم«"
ر قـراؤه، زمـان قلیـل فقهـاؤه، �ثیـ َیْبَدُءون أعمالهم قبـل أهـوائهم. وسـیأتي علـى النـاس«" طالب:

خطبة ُتحفظ فیه حروف القرآن، وُتضیع حدوده، �ثیر من �سأل، قلیل من �عطي، �طیلون فیه ال
ون   ؟"»و�قصرون الصالة، ُیَبدُّ

ون «"على ضبطه:   ."»َیْبَدُءون فیه �أهوائهم قبل أعمالهم«"، لكن: "»ُیَبدُّ
 ."»َیْبَدُءون فیه أهواءهم قبل أعمالهم«" طالب:

�عني: فـرق بـین صـدر هـذه األمـة و�ـین آخرهـا، أعمـال القلـوب لهـا حـظ عظـیم فـي األول، وأعمـال 
 ،الجوارح أقل من أعمال القلوب وهي موجودة، لكن المدار على القلب والنیة، وتجد فـي المتـأخر�ن

مـع ذلـك و  ،آنو�ـتقن القـر  ،و�جـود القـرآن ،تجد الكالم الكثیر والعمل القلیل، تجد اإلنسان �قرأ القرآن
 وأثـــره فیـــه واضـــح، �هللا ،ال یـــؤثر فیـــه، بینمـــا فـــي الســـابق ال �حفـــظ إال الشـــيء الیســـیر مـــن القـــرآن

  المستعان.
 ."فأما العبادات، فكونها �اطلة ظاهر" طالب:

، ومـا اتبـع -علیه الصـالة والسـالم-واتباع نبیه  ،-جل وعال-ألن شرط القبول إخالص العمل هلل 
  خالف مراد هللا.فیه الهوى فهو على 

هـا "وأما العادات، فذلك من حیث عـدم ترتـب الثـواب علـى مقتضـى األمـر والنهـي، فوجود طالب:
قـدم في ذلك وعدمها سواء، و�ذلك اإلذن في عدم أخذ المأذون فیـه مـن جهـة المـنعم �ـه، �مـا ت

 .في �تاب األحكام وفي هذا الكتاب. و�ل فعل �ان المتبع فیه �إطالق األمر..."
لتخلـــف شـــرط القبـــول، وأمـــا العـــادات فهـــي خالیـــة مـــن الحكـــم  ؛العبـــادات فـــالكالم فیهـــا ظـــاهر أمـــا

وي الشــرعي أمرهــا اإل�احــة، �عنــي ال ثــواب فیهــا وال عقــاب، مســتو�ة الطــرفین، إال إذا نــوي بهــا التقــ
 و�ؤجر علیها.  ،فهي حینئذ تنقلب عبادات ،-جل وعال-على عبادة هللا 

مـا �"و�ذلك اإلذن في عدم أخذ المـأذون فیـه مـن جهـة المـنعم �ـه، ل: وأما ما ذ�ره في اآلخر قا
 .تقدم في �تاب األحكام وفي هذا الكتاب"
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هـــو المالـــك وهـــو المتصـــرف، فـــي نفـــس اإلنســـان وفیمـــا ینتفـــع �ـــه  -جـــل وعـــال-المـــأذون �ـــه، هللا 
هـا؛ ولـذلك اإلنسان. األصـل أن هللا خلـق مـا فـي األرض جمیًعـا لخلقـه، �سـتفیدون منهـا و�نتفعـون ب

؟ أهل العلم �ختلفون في األعیان المنتفع بها قبل ورود الشرع هل هـي علـى اإل�احـة أو علـى المنـع
یــه. فمــنهم مــن �قــول: إن هللا خلقهــا لنــا وال نحتــاج فیهــا إلــى شــرع، ننتفــع �المبــاح ولــو لــم یــؤذن لنــا 

ل نجـد دلـیًال یـدأن و  ،فـال بـد أن �ـأذن فیهـا ،-جـل وعـال-ومنهم من قال: ال، األصل أنها ملـك هلل 
 على إ�احتها. هذا في األعیان المنتفع بها.

رد یـ؛ فهذا ال شك �االنتفـاع بهـا ولـو لـم -جل وعال-أما �النسبة لالستعانة بها على ما یرضي هللا 
نص یبیحها إذا �انت ال تشتمل على مانع. و�ذا �ان �سـتعین بهـا علـى معصـیة هللا، فـال شـك فـي 

 منعها.
صرف له حكمه الشرعي، فإما أن �كون عبادة أصل غا�ة، و�ما أن �كـون وسـیلة فكل شيء و�ل ت

  إلى عبادة، وهذا �ل شيء له حكمه.
ألنـه  "و�ل فعل �ان المتبع فیه �إطالق، األمر أو النهي أو التخییر، فهو صـحیح وحـق؛ طالب:

 ً�ا، وهـوقد أتى �ه من طر�قه الموضـوع لـه، ووافـق فیـه صـاحبه قصـد الشـارع، فكـان �لـه صـوا
 .ظاهر. وأما إن امتزج فیه األمران، فكان معموًال بهما، فالحكم للغالب والسابق"

ومــن أجــل  ،نعــم، هــذا الــذي تــولى اإلمامــة والمأذنــة مــن أجــل الُجعــل الــذي ُجعــل علــى هــذا العمــل
البیت بیت اإلمام أو بیت المؤذن، ال شك أن هذا مؤثر فـي أصـل القصـد، وقـد �كـون هـو الباعـث 

د علــى هــذا األمــر، فیكــون عملــه �ــاطًال. وقــد �كــون الباعــث لــه التعبــد المحــض، و�قــول: إذا الوحیــ
صـــرت إماًمـــا مـــا فـــاتتني تكبیـــرة اإلحـــرام، وأعـــانني ذلـــك علـــى حفـــظ القـــرآن، ولـــم �فتنـــي شـــيء مـــن 
الصالة، وانضبطت في صالتي وفي أموري �لها؛ ألن الصالة �النسبة للمسـلم هـي الضـا�ط الـذي 

ة واله، وترون الذین ال �صلون حیاتهم همـل، مـا عنـدهم بدا�ـة وال نها�ـة إال �النسـب�ضبط جمیع أح
 ألعمالهم المرتبة لوظائفهم وغیرها.

أما �النسبة للمسلم الملتزم �أحكام هللا فهذا أحكامه منضبطة، تجد مواعیده �لها مرتبطة �الصالة:  
عـــد صـــالة العصـــر... وهكـــذا، �عـــد صـــالة الفجـــر �فعـــل �ـــذا، و�عـــد صـــالة الظهـــر �فعـــل �ـــذا، و�

 جــاءهفاإلنســان ینضــبط �الصــالة. بینمــا إذا �ــان غیــر إمــام، إمــام ینضــبط فــي مســجده، ومــن أراده 
ووجـــده، و�نضـــبط أو �كـــون حـــول بیتـــه، أمـــا إذا لـــم �كـــن إماًمـــا فتجـــده فـــي �ـــل وقـــت فـــي حـــي، ال 

�خـالف اإلمامـة. فـإذا  �ستطیع أن ینضبط في مواعیده، وال �ستطیع أن ینتبـه ألسـرته وأوالده بدقـة،
قصد هذا األمر أنه ینضبط: في أموره الشرعیة یثاب علیها، وفـي أمـوره العاد�ـة ال حكـم لهـا. لكـن 
الحكم للغالب، إذا قال: �هللا اإلمامة تعینني على االنضباط وحضور الصالة من أولها وال �فوتني 

لمؤذن �قول: أذهـب إلـى الصـالة قبلهـا ال تكبیرة اإلحرام وال ر�عة وال أكثر وال أقل. و�ذلك ا ،شيء
وأقرأ القرآن، إذا �ان قصـده مـن المأذنـة هـذا، علًمـا �ـأن المأذنـة لهـا  ،بثلث ساعة، وأصلي الرواتب
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أجر عظیم، والمؤذن جاء فیه نصوص، فإذا قصد هذه األمور ال شـك أنـه مثـاب. ثـم إن تبـع ذلـك 
ا أشـبه ذلـك �لـه تبـع. ومـع ذلـك فـالحكم ما ُرتب على هذا العمل من أجر أو من ُجعل أو بیـت ومـ

  للغالب، واألمور �مقاصدها.
ان السـابق �ـ"وأما إن امتزج فیه األمران فكان معموًال بهما فالحكم للغالب والسابق، فـإن  طالب:

قسـم أمر الشارع �حیث قصد العامل نیل غرضه من الطر�ق المشروع، فال إشكال فـي إلحاقـه �ال
افي بع فیه مقتضى الشـرع خاصـًة؛ ألن طلـب الحظـوظ واألغـراض ال ینـالثاني، وهو ما �ان المت

ظ ألن الشـر�عة موضـوعة أ�ًضـا لمصـالح العبـاد، فـإذا جعـل الحـ ؛وضع الشر�عة من هذه الجهـة
 .تا�ًعا، فال ضرر على العامل"

ومثل هذا: االبتغاء من فضل هللا، والتكسب في الحـج، ومالحظـة الغنیمـة فـي الجهـاد؛ �ـل هـذا ال 
  ثر.یؤ 

ـل أو �حصـل �ـه غ طالب: رضـه "إال أن هنا شرًطا معتبـًرا، وهـو أن �كـون ذلـك الوجـه الـذي حصَّ
 ممــا تبــین أن الشــارع شــرعه لتحصــیل مثــل ذلــك الغــرض، و�ال فلــیس الســابق فیــه أمــر الشــارع،

 .و�یان هذا الشرط مذ�ور في موضعه"
عـل اإلمامـة لتحصـیل الجــاه الشـارع مـا جعـل هـذا األمـر لتحصـیل مثـل ذلــك الغـرض، الشـارع مـا ج

م فـــي المجـــالس مـــثًال، التـــهالـــدنیوي، فمثـــل هـــذا ال �جـــوز مالحظ  ، ال �جـــوز أن �كـــون إماًمـــا لیقـــدَّ
 ألن هذا الغرض لم یلحظه الشرع بوجه من الوجوه. بینما الجعـل قـد �سـتفید منـه اإلمـام فـي ؛�جوز

 االستعانة �ه على ما یرضي هللا.
، �حیـث -جـل وعـال-قد �قول قائل: إن الجاه قد �ستفید منه اإلمام ومن في حكمه لمـا یرضـي هللا 

علــى �ــل حــال:  .�شــفع لغیــره، �شــفع للمســاكین، للمحــاو�ج، �قضــي حــوائجهم مــن خــالل هــذا الجــاه
ال �ضــیع أجــر مــن أحســن عمــًال. لكــن یبقــى أن مثــل هــذه  -جــل وعــال-كــل شــيء لــه أجــره، �هللا 

شــرف والجــاه وحــب المــال لذاتــه؛ هــذه أمــور �لهــا ضــارة، وهــي أضــر علــى المســلم مــن األمــور: ال
مــا ذئبــان جائعــان ُأرســال فــي زر�بــة غــنم «الــذئب الــذي ُیرســل، الــذئب الجــائع الــذي یرســل للغــنم: 

، حــب المــال مهلــك، وحــب الشــرف أ�ًضــا قاتــل، �هللا »�أضــر لــدین المــرء مــن حــب الشــرف والمــال
  المستعان.

 . .... طالب:
  ال، هذا �الم ال قیمة له. و�ان السلف �لهم �فرون منه، وُ�لزمون �ه إلزاًما.

 ."و�ن �ان الغالب والسابق هو الهوى..." طالب:
لكن �عض أهـل العلـم یتـولى المنصـب ال لذاتـه، وهـذا موجـود، مـنهم مـن تـواله لهـذا القصـد، ومـنهم 

لنهـي وأمـور المسـلمین العامـة والقـدرة علـى من استمر �ه لهذا القصد، وقال �الحرف: لـوال األمـر وا
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. لكـن هـذا إنمـا �حصـل �عـُد، مـا واحـًدا امخاطبة الكبار من خالل هذا المنصب، لما �قینـا فیـه یوًمـ
  �حصل قبُل.

م "و�ن �ــان الغالــب والســابق هــو الهــوى، وصــار أمــر الشــارع �ــالتبع، فهــو الحــق �القســ طالــب:
یـه فقصد الشارع وعدم ذلك، فكل عمل شارك العامـل  األول. وعالمة الفرق بین القسمین تحري 

أمر  هواه، فانظر: فإن �ف هواه ومقتضى شهوته عند نهي الشارع، فالغالب والسابق لمثل هذا
لشـهوة، الشارع، وهواه تبع، و�ن لم �كف عند ورود النهي علیه، فالغالـب والسـابق لـه الهـوى وا

هـواه، ه وهي طاهر محتمـل أن �كـون فیـه تبًعـا لو�ذن الشارع تبع ال حكم له عنده، فواطئ زوجت
 أو إلذن الشارع، فإن حاضت فانكف، دل على أن هواه تبع، و�ال دل على أنه السابق.

بـین تفصل: ومنها أن اتباع الهوى طر�ق إلى المذموم، و�ن جاء في ضمن المحمود؛ ألنـه إذا  
: فإنـه أمـا أوالً  مل �ان مخوًفـا.حم مقتضاها في العأنه مضاد بوضعه لوضع الشر�عة، فحیثما زا

مـا اعتیـد، ر�و سبب تعطیل األوامر وارتكاب النواهي؛ ألنـه مضـاد لهـا. وأمـا ثانًیـا: فإنـه إذا اتِبـع 
 أحــدث للــنفس ضــراوًة وأنًســا �ــه، حتــى �ســري معهــا فــي أعمالهــا، وال ســیما وهــو مخلــوق معهــا

ار فیصــیر ســا�ًقا لــه، و�ذا صــملصــق بهــا فــي األمشــاج، فقــد �كــون مســبوًقا �االمتثــال الشــرعي 
الفـة، سا�ًقا له صار العمل االمتثالي تبًعا لـه وفـي حكمـه، فبسـرعة مـا �صـیر صـاحبه إلـى المخ

 .ودلیل التجر�ة حاكم هنا"
ا؟ اتباع الهوى، �عني على ما تقدم أن الهوى مضاد للشرع، واتباع الهوى طر�ق إلى المذموم. لمـاذ

فـت حُ إنمـا تـدعوه هـذه األمـور إلـى مخالفـة أمـر هللا؛ ألن النـار  ألن الهوى والشهوة والشیطان، �لها
نـه أ�الشهوات، �ما تهواه النفوس وتشـتهیها. فعلـى هـذا: مـا تهـواه الـنفس المضـادة لشـرع هللا ال شـك 

 مذموم، وما ُیتوصل �ه إلیه فهو مذموم؛ هذا األصل. 
ضــها، أمــا إذا اســتقل الهــوى عــن إنــه قــد یتفــق الهــوى مــع الشــرع فــي المســائل التــي ذ�رنــا �ع :وقلنــا

 الشرع فإنه مذموم مطلًقا، ومخالفته تكون في اتباع الشرع.
ذا وامـر، اإلنسـان تنازعـه نفسـه إألواتباع الهوى ال شـك أنـه تعطیـل لألوامـر، اتبـاع الهـوى تعطیـل ل

ي، أراد فعل الخیر، فعل المأمور تجد الصراع في النفس. فإن أطاع هواه عطل األمر وارتكب النهـ
 لشرع.لو�ذا خالف هواه اتبع أمر هللا واجتنب نواهیه، أوامر هللا واجتنب النواهي؛ ألن الهوى مضاد 

و�صـیر لهـا  ،الهوى إذا اعتید، إذا استرسل معه وصـار عـادة فـي الـنفس؛ ال شـك أن الـنفس تعتـاده
ا أنــه إذا ضــراوة فیــه، و�صــیر جــزًءا مــن تر�ــه �ــه ال �ســتطیع العــدول عنــه، ال �ســتطیع التــرك. �مــ

ات قد تجره هذه المباحات إلى الشبهات والمكروهات، ثم إذا اعتاد هذه الشبهفتعود على المباحات 
 وهذه المكروهات جرته شاء أو أبى إلى المحرمات.

علیــه الصــالة -فعلــى اإلنســان أن �فطــم نفســه عــن هــواه، وأن �كــون هــواه تبًعــا لمــا جــاء �ــه النبــي 
  .-والسالم
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م یـه، والنعـیا: فإن العامل �مقتضى االمتثال من نتـائج عملـه االلتـذاذ �مـا هـو ف"وأما ثالثً  طالب:
 و ُوضع لـهأ�ما �جتنیه، من ثمرات الفهوم وانفتاح مغالیق العلوم، ور�ما ُأكرم ببعض الكرامات، 

 المتعلقـة القبول في األرض، فانحاش الناس إلیه، وحلقوا علیـه، وانتفعـوا �ـه، وأمُّـوه ألغراضـهم
لصالة هم وأخراهم... إلى غیر ذلك مما یدخل على السالكین طرق األعمال الصالحة، من ابدنیا

لـك، �ـان والصوم وطلب العلم والخلوة للعبادة، وسائر المالزمین لطرق الخیر. فإذا دخل علیـه ذ
ظـة مـن للنفس �ه بهجة وأنس، وغًنى ولذة، ونعیم �حیث تصغر الدنیا وما فیها �النسبة إلى لح

 .ل"ا قال �عضهم: لو علم الملوك ما نحن علیه لقاتلونا علیه �السیوف. أو �ما قاذلك، �م
 نعــم، العبــادة وأثرهــا فــي الــنفس ال شــك أنهــا تجعــل النــاس یثقــون بهــذا الرجــل، إذا ُعــرف �األعمــال

الصالحة وثق الناس فیه وأموه وقصدوه وأحسنوا الظن �ه، أكثر من اشتمل علـى شـيء أو اتصـف 
أن رجــًال جــاء �ســأل ابــن عمــر عــن «م دون العمــل. ولــذا جــاء فــي صــحیح مســلم: �شــيء مــن العلــ

، �عنــي �النســبة للعلــم والفقــه فــي الــدین والتأو�ــل ال »�عــض المناســك؟ فقــال: انظــر إلــى ابــن عبــاس
شك أن ابـن عبـاس أرسـخ، و�النسـبة للعمـل الظـاهر والعبـادة واالتبـاع واالقتـداء ابـن عمـر مـن هـذه 

إن ابن عباس مقصر في العمل، ال، لكن �عض الناس یرجح عنـده  :وال �قال الحیثیة أرجح. �عني
جانب، و�عض الناس �كون الراجح عنده والغالب جانـب آخـر. فهـذا السـائل الـذي جـاء مـن العـراق 

 .»ذاك رجل مالت �ه الدنیا ومال بها«، قال: »هذا ابن عباس؟!«�سأل ابن عمر، قال: 
سـك ومـالزم للعبـادات شـأنه �لـه ودهـره �لـه. النـاس یثقـون �مثـل �عني ما هو مثل إنسان عابـد ونا 

هــذا النــوع، وقــد �ظهــر لهــم بیــنهم �عــض الكرامــات، فیــزدادون �ــه فتنــة، فیحصــل لــه بــذلك ارتیــاح 
ه لـنفسي وانشراح صـدر. لكـن مـا الـذي یـؤثره هـذا االرتیـاح وهـذا االنشـراح؟ إن �ـان فرًحـا �مـا ُقـدم 

شـاء هللا تعـالى، وهـذا مـن عاجـل �شـرى المـؤمن. و�ن أخـل ذلـك هذا ال �ضـره إن فمن ذ�ر حسن؛ 
فــي نیتــه؛ ألن المســألة مزلــة قــدم، ابــتالء، امتحــان، قــد �فتــتن و�ضــل �ســبب هــذا. و�ــم مــن إنســان 
حصل له في أول عمره شيء من العلم والعمـل، فغـره النـاس �الثنـاء وزادوا فـي ثنائـه �صـدق وغیـر 

هللا الســالمة والعافیــة. فــال شــك أن مثــل هــذا لــه لــذة إذا  صــدق، ثــم �عــد ذلــك ُفــتن وانقلــب، نســأل
اعتاده وصار جزًءا من تر�یبه، ال شك أن مثل هذا فیه لذة عظیمـة. فالسـلف ُأثـر عـن �ثیـر مـنهم 

وا وتلــذذوا �ــه أكثــر مــن ذلــك، �عنــي �قیــة العمــر تلــذذ ،أنهــم جاهــدوا أنفســهم لقیــام اللیــل عشــر�ن ســنة
جــاوز مرحلــة المجاهــدة، ال شــك أنــه �صــل إلــى مرحلــة التلــذذ، فــإذا �ــه. فاإلنســان ال شــك أنــه إذا ت

  .وصل إلى مرحلة التلذذ یبقى مسألة الثبات وعدمه، و�ا مقلب القلوب ثبت قلو�نا على دینك
عمـال، "و�ذا �ـان �ـذلك، فلعـل الـنفس تنـزع إلـى مقـدمات تلـك النتـائج، فتكـون سـا�قًة لأل طالب:

 .والعیاذ �اهلل"وهو �اب السقوط عن تلك الرتبة، 
نعم، إذا �ان القصد من العبادة أن �حصل له مثل ما حصل للعباد، من تعلق الناس بهم و�حسان 

خــذالن وخلــل فــي  -نســأل هللا العافیــة-ستحضــر هــذا الهــدف. هــذا �الظــن بهــم، �عنــي قبــل أن یبــدأ 
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ى مـراده، القصـد علـ -جل وعال-القصد والنیة والباعث على العمل؛ ألنه لیس القصد أن �عبد هللا 
أن �حصــل لــه مــا �حصــل. وهــو شــر ممــن قصــد أمــر الــدنیا؛ ألن هــذا �قتــنص النــاس �الــدین، مــن 
أجــل أن یثــق �ــه النــاس و�قدمونــه و�عظمونــه وال یــردون لــه طلــب و�صــدرونه �المجــالس مــن أجــل 

 الدین، من أجل أن �قال: هذا فالن العابد الزاهد، هللا المستعان.
ر عظــیم إذا ُقــدم قبــُل. أمــا إذا حصــل �عــد، صــار نتیجــة مرتبــة علــى المقصــود أن مثــل هــذا خطــ

العبـادة؛ هـذا ال شــك أنـه حصــل لكثیـر مــن المتقـدمین مـن ســلف هـذه األمــة وأئمتهـا. و�بقــى أنـه مــا 
 أثره على العبد �عد ذلك؟ 

م "هذا و�ن �ان الهوى فـي المحمـود لـیس �مـذموم علـى الجملـة، فقـد �صـیر إلـى المـذمو  طالب:
طـــالق، ودلیـــل هـــذا المعنـــى مـــأخوذ مـــن اســـتقراء أحـــوال الســـالكین وأخبـــار الفضـــالء علـــى اإل

رعیة فصـل: ومنهـا أن اتبـاع الهـوى فـي األحكـام الشـ والصالحین، فال حاجـة إلـى تقر�ـره هاهنـا.
خــذ مظنــة ألن �حتــال بهــا علــى أغراضــه، فتصــیر �اآللــة المعــدة القتنــاص أغراضــه، �ــالمرائي یت

الهـوى  لما في أیدي الناس، و�یان هـذا ظـاهر، ومـن تتبـع مـآالت اتبـاع األعمال الصالحة ُسلًما
عنـد  في الشرعیات وجد من المفاسد �ثیًرا، وقـد تقـدم فـي �تـاب األحكـام مـن هـذا المعنـى جملـة

حدیث أصـل الكالم على االلتفات إلى المسببات في أسبابها، ولعل الِفرق الضالة المذ�ورة في ال
 . "دون توخي مقاصد الشرع ابتداعها اتباع أهوائها،
غـراض، "اتباع الهوى في األحكام الشرعیة مظنة ألن �حتال بها على األنعم، هذا الكالم ظـاهر: 

 ، �عني �آلة الصـید التـي �صـید بهـا مـا یـراد صـیده، و�قتـنص بهـا مـا یـراد الحصـولفتصیر �اآللة"
ْنَیا -لعافیـــةنســـأل هللا ا-علیـــه. �عـــض النـــاس �قتـــنص مـــا عنـــد النـــاس �التنســـك؛ هـــذا   {َخِســـَر الـــدُّ

ن وتـؤتى مــ ،]؛ ألن هنـاك أمــور الـدنیا لهـا أســباب شـرعیة ُشـرعت مــن المشـرع١١[الحـج:  َواْآلِخـَرَة}
د لغیــر ، تعبــ-نســأل هللا العافیــة-أبوابهــا. أمــا أن تــؤتى األمــور مــن غیــر أبوابهــا، ُتعلِّــم لغیــر الــدین 

نســــأل هللا الســــالمة  -ه، �ــــل هــــذا خــــذالنره واجتنــــاب نواهیــــواتبــــاع أوامــــ -جــــل وعــــال-رضــــا هللا 
 .-نسأل هللا السالمة والعافیة-وخطر عظیم، و�خشى على صاحبه من أن ُ�مكر �ه  -والعافیة
 ."المسألة الثانیة"نعم، 

* * * 
الكـالم  هذا �قول، واحد من اإلخـوان �قـول: مـا رأ�كـم لـو ُقـدم سـبل السـالم علـى الموافقـات؛ ألن

 ن �شرحه، �خالف سبل السالم لفواته علینا �سبب الحضور؟ فیها دقیق، وقل ما تجد م
إذا �عني اآلن اإلخوان �حضرون درًسا �عد صالة العشاء مباشرة، نعم، و�ذا جاءوا إلى الموافقـات فـ

بنــا قــد أخــذنا مــن الوقــت مــا �فــوت علــیهم و�ضــیع علــیهم، فیــرون لــو ُقــدم ســبل الســالم علیهــا؛ ألن 
ع لنـا ، و�ـذ�ر أن الموافقـات ال �شـرحها إال القلـة، فقـد ال یتسـالكثیرالسالم �عني البلوغ شرحه  سبل

 ه على هذا؟لجعنأم الحضور أكثر من درس في هذا الكتاب العظیم. فما رأ�كم، نقدم السبل 
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 طالب: الذي یوافقك. 
مـن  ال بـدفـ، اال، أنا �ِهللا تبع المصلحة، ما عندي مشكلة، أنا جالس. لكـن إذا �ـان مثـل هـذا �ثیـرً 

مراعــاتهم، ال ســیما إذا �ـــان أصــحاب الســبل ال یتضـــررون �عــُد بتقد�مـــه. فیــه مــا �منـــع مــن تقـــد�م 
ي السبل؟ علًما �أن الكتاب األول في الغالب �كون نصـیبه أوفـر؛ ألن الكتـاب الثـاني فـي الغالـب فـ

یـتم رأ آخره �صحبه الملل، سواء �ان من المعلم أو المتعلم، فیتـأثر الكتـاب الثـاني فـي الجملـة، فـإن
  أنا ما عندي إشكال، هما سیان. فیه إشكال �ا إخوان؟فتقد�م السبل 

 .....  طالب:
تــاب �ِهللا تعرفــون الكتــاب، تعرفــون أنــه �حتــاج إلــى شــيء مــن االنتبــاه، والغالــب أن االنتبــاه فــي الك

 األول �كون أكثر.
 .....  طالب:

ـــا إنعـــم ن شـــاء هللا ینتهـــي، ودرس الســـبل مـــن ، ال ســـیما وأن الســـبل أمـــره ســـهل، �عنـــي البلـــوغ قر�ًب
ت الدروس التي لیست من المتون التي محل اهتمام الجمیـع مـن اإلخـوان، لـه بـدائل. بینمـا الموافقـا

 ال بدیل له.
 فعلى �ل حال: یبقى �ل شيء على ما هو علیه.

 ...نعم 
فــي رس ولســنا نقلــل مــن الســنة أو مــن أحادیــث األحكــام أو شــيء مــن هــذا، ال، عنــدنا أكثــر مــن د

سـانید، وعنـدنا تقر�ـب األ ،ینتهي إن شاء هللا قر�ًبا، وعنـدنا المحـررسأحادیث األحكام، �عني البلوغ 
 .-وهلل الحمد-و�لها ماشیة 

 �لها في أحادیث األحكام. 
كـون والغالب أن العنا�ة تكون من الطرفین إنمـا هـي فـي المتـون، وأمـا قـراءة الشـروح فالعنا�ـة بهـا ت

شــروح تكــون أقــل، والســبل شــرح، لكــن لــو قــال الشــرح البلــوغ، المشــروح الــدرس فــي أقــل، العنا�ــة �ال
 البلوغ �كون الدرس على وضعه هذا؟ ما �مكن، وهذا أمر معروف ومطروق عندنا وعند غیرنا.


